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 ودراسات في علوم طب النفس مقـاالت

 

 التأسيس للعالج النفسي الفطري   -فطرية    نفسانيةرسائل   

  النفسانيةالسيكولوجية الفطرية لأللوهية وكذبة العالج الديني والروحي بالمدارس  

  المقـال الحادي والثالثون

 

  السعودية  - اسوري -الطب النفساني  -دموسى الزعبي  
        methqalm@yahoo.com 

     

 

ك&نها أصل اللغات ال�!�اولة عال��ا �أنه م� دائ� م�ی� أ� أن اإلن�ان   غة ع
��ة�ع
ف ال�ی� �ل


أ� أن ه9ا ال,78 عل�ه دی� �56
 ل���ه ج2اء مع
وف ع0�1 ق�م له و-ع
ف ال�ی�   م�ی� ل,يء آخ

اصKالحا أنه مH�&عة FGادات وشعائ
 تDدC وفاء ل9لA ال�ائ� تع&د �الفائ�ة �ال�رجة األولى على م� 

  یهایDد


ب مVاال ل& أن شT8ا ن,أ ی!��ا وهSاك م� تQفل ب
عای!ه ح!ى شO وت
ع
ع ودرس وأصFح Xن

مه�Sسا وو_فه الحقا و�Sى له ب5!ا وزوجه أ� ق
ا�ة ر�ع ق
ن نTف ع�
ه ال!ق�ی
� ه& تYZ ع�5 ه9ا 

Aل ذلb�  ال,78 ف�اذا �OH على ه9ا ال5!�0 تHاه م� أك
مه 


-ة ال�6یه�ةKة الف�لQل واح� أنه سF5قى d&ال ع�
ه م�ی� له9ا ال,78 ول� ی
د له  ال شA اإلجا

Oلd!  


 ذلA ال شA س5!ه0 �العOK وال8لل العقلي األخالقيQوم� أن!  


ت وتHاهلY ال�ی� ��فه&مه ال8اص والعام عال الSف�ان�ةن
جع ل�&ض&ع ال�قال فال��ارس Qع�ما أن�
��ة 


ة �ق&C   "إلن�ان ال�&�
ا"��ى � Y اإلن�ان وأنه م
�2 الQ&ن أو ماوألهKXة وم
رجعY واع!
فY صاغ


 وال��ع لها م�C مع�5 تع�ل به�ا   غ�65ة ال ی�ر�ها اإلن�انTFودة �ق&ة ال�Zاإلن�ان وعقله م C&وأن ق

وال ی�رك ه9ا ال&ج&د �عقله مه�ا بلغ ومه�ا اس!�8م م� وسائل تق�Sة   مه�ا اس!عانY ب!ق�Sات م�اع�ة

ل�Q جعلY مKTلح ال�ی� عائ0 وضFابي �ل واح� �ف�
ه ��ا �,اء و�9لA مفه&م وصل لها العل0 ال�Zیk و 

هللا جعل!ه �ال�Vل ح�ال أوجه ح!ى ال تع
� نف�ها وتT!�م �الق&اع� ال!ي أس�Y و�YS عل5ها أ��H�ة 

ن1
-اتها حk5 اف!
ض جلها أن اإلن�ان م&ج&د ص�فة به9ه ال�Zاة وأس5
 واقع مع
في عS5ي م�Zود 

�ه ه9ه ال��ارس ه& دور اإلن�ان تHاه ه9ه ال�n�nZة وج6
-ة ماض&- Yال!ي وقع 
ة ول�Q ال�أزق اآلخ



-ة �االع!
اف �ع2H وضعف اإلن�ان وأن هSاك ق&ة خلق!ه م� ع�م ث0 رع!ه ح!ى �6Kل   الف�ع 
وت�5

  !ج��ه ال!ي �ع2H ع� اإلحاdة �إب�اع ع�لها م� قلO و�ل�ة ودماغ و��6 وغ�د ونفr وغ5
ها  أجه2ة


-ة و �b&ن مZل ذم Kقة الف�nZال 
Qال5!�0 ال�9 أن Aال ذلZ� ن&b5ل س��Hرد ال �Zوج 
Qفإذا أن

   .وتأنO5 ض�5
 ول�Q إن أدC دیSه ل8القه س�b&ن مZ�&دا ومZل س&اء نف�ه

  

 

-ة ��w سS5عrb ذلA على الZTة  نف�ان�ةول�Q م� وجهة ن1Kف�ان�ةفSلل,78!؟ ال  


-ة ,Fال rفS�6عة العقل والd ف صفاته
أنها ال ت�!ق
 غ
ائ2ها إال �االن!هاء ل,يء م�Zد ب9اته تع

يعرف الدين كلغة عربية  
كونها أصل اللغات المتداولة  
عالميا بأنه من دائن مدين أي  
أن اإلنسان مدين لشيء آخر   
أي أن هذا الشخص عليه دين  
كبير ليسده جزاء معروف  
عظيم قدم له  

يعرف الدين اصطالحا أنه  
وشعائر    مجموعة عبادات

تؤدى وفـاء لذلك الدائن  
تعود بالفـائدة بالدرجة األولى  
على من يؤديها

المدارس النفسانية العربية  
بعدما أنكرت وتجاهلت الدين  
بمفهومه الخاص والعام وألهت  
اإلنسان وأنه مركز الكون أو  

ما يسمى "اإلنسان السوبر"  
رجعت واعترفت صاغرة  
ومضطرة بقوى غيبية ال  

نسان  يدركها اإل

أن قوى اإلنسان وعقـله  
محدودة كقوة البصر والسمع  
لها مدى معين تعمل بهما  
مهما استعانت بتقنيات  
مساعدة  وال يدرك هذا  
الوجود بعقـله مهما بلغ ومهما  
استخدم من وسائل تقنية وصل  
لها العلم الحديث  

المأزق اآلخر التي وقعت به  
هذه المدارس هو دور  

حقيقية  اإلنسان تجاه هذه ال
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 yن وخل&Qول ع� الDائ2 ل,يء واح� م�
ج��عا إل�ه مS!هي ال&ج&د ل�,Fع ض�أ الSفr أ� تS!هي ج��ع الغ

اإلن�ان صاحO الق&ة ال�Kلقة في ال&ج&د و-���ه الفالسفة واجO ال&ج&د و-���ه أتFاع أد�ان ال!&ح�5 هللا 

  .هلالج لج

 


د فق} أو اإلق
ار ب
�&��ة هللا أ� �ع!
اف م� ق6ل ال,78 ب&ج&د هللا وه9ا االHفي م
��ى اع!
اف مع

yجع إل�ه �ل خل
  أنه ی


-ة ل� ت�!ق
 نف��ا إال إذا �ادلY ه9ا ال8الy ال�FZة وال!F{�ة فالSفr إذا أدر�Y ش5|ا ,Fال rفSال �Qول


ا وسل&�ا ل!Sفd 95لFات ال,يء ع�1�ا له فXل عل5ها فإن ذلA یDد� ل�6Z!هQف rbعSة تFZ�ا له وال


� ه& الOZ والFغ~ أو الل9ة واألل0 أو ال
جاء ,Fات ال�ل&ك ال�
Zادة فأع01 مF}ى ال�6&ب أو ما ��Z�ال

 

ا وسل&�ا خارج ه9ا اإلdار وم� زع0 غ5Qك ف
Z!أن ی �b�� ى واإلن�ان الSع�ال rوال8&ف و�لها نف

yقائZفه& �عان� ال Aف�ه ذلSة أو جاهل ب-
K1ة  الفZل&ك �امال و�أ� ل!Qألنه هللا ه& م� خلقها و��5ه ال

 Oأن عل�ه واج 
QSی �Qأنع0 عل�ه ول ���ی2Sع مSها ال�Zاة و-,Fه األم
 ب9لA ال5!�0 ال�9 �ع!
ف ق&ال فق} 

ح�اته أو ما عل�ه أداءه وه9bا اإلن�ان إذا ل0 یFادل ذلA ال8الy ال�FZة وdلO مSه الع&ن �H��ع أنZاء 


ر م� ع6&د�ة األسFاب ال�اد�ة أواآلخ
-� وال�H!�ع ل�FTح ح
ا dل�قا به9ه ال�Zاة Z!ى الع6&د�ة �ي ی���

وه& یS!�ي ل8الy األسFاب والQ&ن وخالy اآلخ
-� وال�H!�ع والHاه وال�ال و... ��,Fع ض�أ نف�ه 


-ا وه9ا ���ى األل&��ة أ� مFادلة  و-K�أن ب9لA أو یFقىKعلى سل&ك  قلقا ف rbعS5ة ل�}F!ة والFZ�هللا ال


د �ال
�&��ة دون واجFات وحق&ق Hاف م

د اع!Hم rول� 
   اإلن�ان �الع�ل ال58

 

9�ة العالح ال
وحي وال�یSي �ال��ارس � 
الغ
��ة وال!ي ال ت�Zد خالy مع�5 وال  الSف�ان�ةوهSا ت1ه

  ها قلقا على قلyصفاته وال واجFاته والحق&قه م�ا ی�خل الSفr ب!5هان و-2-�

فغ
ائ2 ال��66ة والعل�ة ال ته�أ ح!ى تSSهي إلى ذات م�Zدة الTفات واألس�اء تFادلها الSفr ال�FZة 

واإلن!�اء ت�!ع�5 بها على مSغTات ال�Zاة فغ
ائ2 الغائ�ة تف
ض على �ل إن�ان أس|لة وج&د�ة ملZة ال 

  ...��!�Kع ی�فعها مه�ا فعل إال �إشFاعها

 

تق&ل األب&-� وم� أوج� األب&-� تق&ل األج�اد ح!ى   ت!�اءل الSفr م� أوج�ها ومVال ذلA ح�5 


-ة آدم عل�ه ال�الم ث0 ال�Dال ال!الي م� أوج� آدم تق&ل �ال�Tفة وج�,Fهي ألب& ال!Sن ث0   ت&Qبه9ا ال

 وم� خلy قان&ن ال�Tفة ��Yb ال,78 ألن قان&ن ال�Tفة أ�Kله العل0  ال�Dال ف�ا ه& قان&ن ال�Tفة

 �
Kار الف&Zى ال�م� األس|لة ال�6یه�ة أو ما �� y9ا ن�bبه �
Kو�ال!الي ی!0 إصالح ال8لل الف

  اإلب
ا���ي

�ه �ل ح&ادث ال�Zاة و-�Vل  نف�ان�ةح!ى ی!0 تأس�r خ
-Kة  r�n� �&ة لل,78 وم25ان سZ�Zص

 rهي ل9ات واح�ة معل&مة ول�!Sأن ت OH� فة وال!ي
كف!ي ال�25ان م!�Vلة �ال�فا��0 ال�Kلقة ع� ال0�n وال�ع

 �
Kم الف
س
د�ات فل���ة وت5هان مع
في وه9ه ال9ات هي هللا �Tفاتها واس�ائها وال!ي تDسr قاع�ة اله

وال
ح�ة   كأن �ع!ق� ال,78 أن العل0 ال�Kلy  �ان و�ذا اخ!لY ه9ه ال�فا��0 ال�Kلقة ال�6یه�ةالSف�ي لإلن

ال�Kلقة وال
زاق ال�Kلy وال�5Zي وال��Y5 هي م� صفات ال�6Kعة أو ال�Tفة فإن ذلA ی!Sافى مع 


ب KXال!ي ت rفSعلى ال rbعS25ان ت8!الن و�ال!الي ی�عل �ف!ي الH� ة فإنه-
Kال���6ات الف �Sع

الفطرية باالعتراف بعجز  
وضعف اإلنسان وأن هناك قوة  
خلقته من عدم ثم رعته حتى  
كبر  وتسير عمل أجهزة  جسمه  
التي يعجز عن اإلحاطة بإبداع  
عملها من قـلب وكلية ودماغ  
وكبد وغدد ونفس وغيرها! 

طبيعة العقـل والنفس البشرية  
أنها ال تستقر غرائزها إال باالنتهاء  

دد بذاته تعرف  لشيء مح
صفـاته جميعا إليه منتهي الوجود  
ليشبع ضمأ النفس  

تنتهي جميع الغرائز لشيء  
واحد مسؤول عن الكون وخلق  
اإلنسان صاحب القوة المطلقة  
في الوجود ويسميه الفـالسفة  
واجب الوجود ويسميه أتباع  
أديان التوحيد هللا هلالج لج.

النفس البشرية لن تستقر نفسيا  
بادلت هذا الخالق  إال إذا  

المحبة والتبعية فـالنفس إذا  
أدركت شيئا عظيما له فضل  
عليها فـإن ذلك يؤدي لمحبتها  
له والمحبة تنعكس فكرا  
وسلوكا لتنفيذ طلبات الشيء  
المحبوب أو ما يسمى العبادة  

تظهر كذبة العالح الروحي  
والديني بالمدارس النفسانية  
الغربية والتي ال تحدد خالق  

ال صفـاته وال واجباته  معين و 
والحقوقه مما يدخل النفس  
بتيهان ويزيدها قـلقـا على قـلق  

غرائز السببية والعلية ال تهدأ  
حتى تننهي إلى ذات محددة  
الصفـات واألسماء تبادلها  
النفس المحبة واإلنتماء تستعين  
بها على منغصات الحياة فغرائز  
الغائية تفرض على كل إنسان  

ال يستطيع  أسئلة وجودية ملحة  
يدفعها مهما فعل إال  
بإشباعها...
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�ه ما ت!ع
ض له بل م25ان وه�ي أو  r�nت Yم25ان ثاب Aل�اة ألنه ال ت�Zات وح&ادث الTغSم&اجهة م



� ال�9 ی�خل اإلن�ان   م!غ5Kال8لل الف Aإصالح ذل�
� �b&ن Kغ�ي الفSة م� العالج ال&Kوأول خ


ا�ات م!S&عة ح�O اس!ع�اده ال56&ل&جي ال,T8يKاض�....   

 


 وهSا ال ب� م� اإلشارة X� ألن 
إلى نقKة مه�ة وه& ض
ورة االب!عاد ع� ال&ع� ال�یSي ال�Fاش

 �b�ها م�Sا وع
Qسل&�ا وف Aاس ذلbوانع y�الع� �
Kا �ف�5 ح!ى ی!0 إصالح خلله الف�م 
Vأك ~-
�ال�


-ة وتS!هي إلى تق��r ذات واح�ةKائ2 الف
ك6
نامج وقا�ة   إدخال العالج ال�ی� ال�9 ی!SاسO مع الغ


-ة  الSف�ان�ةت�TZ ال�
-~ ض� ش�ات ومSغTات ال�Zاة ال�!S&عة ألن ذلF,� Aع الغ
ائ2  نف�ان�ةKالف

 2�

ر اإلن�ان م� ع6&د�ة الغ
ائ2 ال!
اب�ة وه�ر dاقاته إلشFاعها و�ال!الي ت!Z&ل ج��ع dاق!ه وت!�Z-و


 ق&C لKاقة إ�Hاب�ة دون ه�ر شيء مSها ��!ع�5 بها ل�&اجهة ش�ات ال�Zاة بل �TZل فائ~ بهHا �ف

 .العقل والSفr اإل�Hاب�ة ی�6ع م� خاللها

   

اختلت هذه المفـاهيم المطلقة  
البديهية  كأن يعتقد الشخص  
أن العلم المطلق  والرحمة  
المطلقة والرزاق المطلق  
والمحيي والمميت هي من  
صفـات الطبيعة أو الصدفة فـإن  
ذلك يتنافى مع البدهيات  
الفطرية فـإنه يجعل كفتي  

التالي  الميزان تختالن وب
ينعكس على النفس التي  
تضطرب عند مواجهة منغصات  
وحوادث الحياة ألنه ال تملك  
ميزان ثابت تقيس به ما تتعرض  
له بل ميزان وهمي أو متغير  

 إرتباط كامل النص: 
http://www.arabpsynet.com/Documents/Doc.Zoobi.Instinct&LangPsy20.pdf  
 

****     ****   **** 
 
  

 "جائزة  البحث العلمي علي زيعور  

  2022 لشبكـة العلــــوم النفسيــــــة العربيـــــــــة

  شروط الترشح للجائزة

www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2022/APNprize2022.pdf  

 

 ارتباطات ذات صلة 

 دليل جائزة شبكة العلوم النفسية على المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=2 

  

 الفـايس بوك    دليل جائزة شبكة العلوم النفسية على ا

https://www.facebook.com/Arabpsynet-Award-289735004761329/?ref=bookmarks 

 

 ***   ***   ***  

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 
 

 (االصدار الثاني عشر)  "   لـ " شبكة العلوم النفسية العربية   2022الكتاب السنوي  

  الويب على 20و    من التأسيس  22  الشبكة تدخل عامها
  المنجزات من عامـــا 20... الـــكدح من عامــــا 22

  ) 13/06/2003على الويب:    -  01/01/2000( التأسيس:  

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf 

 
 

http://www.arabpsynet.com/Documents/Doc.Zoobi.Instinct&LangPsy20.pdf 

